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ZÁPIS
č. 05/2019
z jednání kolegia děkana 4. března 2019

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika, studium
v angličtině/)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu ukládá:


Vedoucím kateder a školitelům bakalářských a diplomových prací, aby zkontrolovali
u studentů, kteří budou odevzdávat a obhajovat bakalářskou/diplomovou práci v tomto
akademickém roce, že název odevzdané diplomové/bakalářské práce odpovídá názvu,
který je uveden v SISu. Důvod: název práce je na dodatku k diplomu studentům uváděn
právě ze SISu. V opačném případě je třeba obratem provést v SISu úpravu a předat nové
„Zadání diplomové práce“, vytištěné přímo ze SISu, na studijní oddělení fakulty. Změny
bez uvedení důvodu byly prováděny do konce února t. r., nyní již musí být úpravy
zdůvodněné.



Vedoucím kateder nahlášení konkrétních dnů, ve kterých budou probíhat obhajoby DP/BP
na jejich katedře. Období pro obhajoby bakalářských a diplomových prací je pro ak. rok
2018/2019 zveřejněno na úřední desce fakulty a je vyhlášeno na období od 3. 6. 2019 do
7. 6. 2019. Termín předání na adresu vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz je nejpozději do 27. 3.
2019.
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Kolegium děkana bere na vědomí:


Dne 22. 1. 2019 byla na Ministerstvo zdravotnictví ČR předána žádost o vydání
souhlasného stanoviska, že absolventi navazujícího magisterského studijního programu
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia budou
připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného povolání Odborný pracovník
v laboratorních metodách podle se zákona č. 96/2004 Sb. Toto stanovisko je nezbytné
pro akreditaci tohoto studijního programu.



Na webových stránkách fakulty byly zveřejněny druhy a výše poplatků spojených
se studiem pro ak. rok 2019/2020 a s přijímacím řízením pro akademický rok 2020/2021.



Opatření rektora č. 6/2019 – „Harmonogram akademického roku 2019/20“, čl. 3 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, účinnost od 1. 3. 2019.



Opatření rektora č. 7/2019 – „Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok
2020/2021“, čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity
Karlovy, účinnost od 1. 3. 2019.



Rozšíření nabídky kurzu Univerzity 3. věku na naší fakultě kurz pod názvem „Kurz
lukostřelby“. Anotace kurzu byla kolegiu předložena PharmDr. Petrem Jílkem, CSc., kurz
organizuje PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.



Počet přihlášek, podaných do bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského
studijního programu pro ak. rok 2019/2020.

bakalářské
prezenční
bakalářské
kombinované
magisterské v ČJ
prezenční
navazující magisterské prezenční

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ
FARMACIE
ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA/OPML
Celkem

153
39
666
57
915

Studium v anglickém jazyce
Kolegium děkana bere na vědomí:


Nabídka stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2019/2020
v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami
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a letních jazykových kurzů němčiny v roce 2019. Termíny odevzdávání přihlášek včetně
kompletních příloh jsou na SO FaF 18. 3. 2019. Zveřejněno na intranetu 18. 2. 2019.


Stipendia na základě mezinárodních smluv - Letní školy v Lotyšsku, zveřejněno
na intranetu 26. 2. 2019.



Korejská republika a Tchaj-wan: stipendijní nabídky, zveřejněno na intranetu 26. 2. 2019

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Doktorské studium
o Návrhy žádostí o akreditace doktorských studijních programů: Bioorganická chemie,
Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie
a Xenobiochemie a patobiochemie. Bude předloženo Akademickému senátu a
Vědecké radě fakulty.



Granty a projekty
o Žádost doc. Tebbense o vyplacení odměny za přípravu velkého projektu (mezinárodní
GAČR, českou stranou podpořen, německou ne) dle podmínek nastavených v kolegiu
děkana 2017-06.



Kvalifikační řízení
o Návrh složení komise pro habilitační řízení Ing. Pavla Bobáľa, CSc., v oboru
Farmaceutická chemie: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D., (předseda), prof. RNDr. Jan
Hlaváč, Ph.D., UP Olomouc, doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., Zentiva, prof. Ing. Miloš
Sedlák, DrSc., FChT UPardubice a prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
o Návrh složení komise pro habilitační řízení PharmDr. Josefa Malého, Ph.D., v oboru
Klinická a sociální farmacie: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc., (předseda),
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., důchodce, prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF HK,
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., LF MU a prof. MUDr. Jiří Vítovec,
CSc., LF MU.
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o Návrh složení komise pro habilitační řízení PharmDr. Petra Chocholouše, Ph.D.,
v oboru Analytická chemie: prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., (předseda), prof. RNDr. Rolf
Karlíček, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D., MU Brno, prof. RNDr. Peter Mikuš,
Ph.D., UKo Bratislava a doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
o Návrh složení komise pro habilitační řízení Ing. Kateřiny Macákové, Ph.D., v oboru
Farmakognosie: prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., VFU Brno (předseda), prof. Ing. Milan
Nagy, CSc., UKo Bratislava, doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., doc. PharmDr.
Lenka Tůmová, CSc., a prof. RNDr. Irena Valterová, CSc., PřF UJEP.
o Návrh složení komise pro habilitační řízení PharmDr. Jana Zitka, Ph.D., v oboru
Farmaceutická

chemie:

prof.

PharmDr.

Petr

Zimčík,

Ph.D.,

(předseda),

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD., FaF UKo Bratislava, doc. RNDr. Miroslav Soural,
Ph.D., UP Olomouc, prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., PřF MU Brno a prof. PharmDr.
Kateřina Vávrová, Ph.D.
o Návrh složení komise pro jmenovací řízení doc. Ing. Lucie Cahlíkové, Ph.D., v oboru
Farmakognosie: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D., (předseda), prof. RNDr. Oldřich
Lapčík, Dr., VŠCHT Praha, prof. Ing. Milan Nagy, CSc., UKo Bratislava, prof. RNDr. Petr
Solich, CSc., a prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., AV ČR.
Kolegium děkana bere na vědomí:


Věda a výzkum
o FaF UK odevzdala roční hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky
a prekursory.
o Informaci o příštím zasedání Rady PROGRES Q42, které proběhne dne 22. 3. 2019
v 9 hod. v pracovně děkana. Termín byl oznámen RUK. Na tomto zasedání bude
projednán rozpočet, žádosti o příspěvek z fondu děkana a plánované investice.
Uzávěrka pro podání žádostí na VO (a elektronicky na mail neznamar@faf.cuni.cz
a rohj@faf.cuni.cz) je do 12:00 hod. dne 15. 3. 2019.
o Informace ze setkání s prorektorem doc. Konvalinkou a následného „kulatého stolu“
k hodnocení vědy na UK dne 21. 2. 2019, jehož se zúčastnili prof. Šimůnek doc. Roh a
doc. Trejtnar.
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o Informaci o soutěži o grant pro studenty Ph.D. nebo vědce do 30 let, používající
elektronovou/iontovou mikroskopii nebo jejich výstupů, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Termín pro podání žádostí je do 30. 6. 2019.
o Informaci o Opatření rektora č. 8/2019 „Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na UK –
změna OR č. 44/2018“ a příloha 1-8, příloha 9.
o Informaci o mentorském programu pro mladé výzkumníky, rozeslanou elektronickou
cestou dne 26. 2. 2019.


Granty a projekty
o FaF UK dodatečně získala v rámci soutěže GA ČR na roky 2019-2021 juniorský grant
(dr. Miloslav Macháček). Celkem tak získala 3 granty GA ČR a na řešení 1 grantu se FaF
UK podílí. Vzhledem k 9 podaným žádostem o grant se jedná o úspěšnost 44 %.
o Kolegiem rektora byly schváleny SVV na rok 2019 v celkové výši 4,753 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tříleté projekty, čísla SVV zůstávají stejná:


Prof. Pour

260 401



Prof. Solich

260 412



Prof. Štaud

260 414



Prof. Wsól

260 416



Prof. Vlček

260 417

Doktorandům a zaměstnancům byla elektronickou cestou 7. 3. 2019 předána
informace o stávajících číslech projektů a nezbytnosti jejich uvádění v disertačních
pracích a publikacích.
o FaF UK odeslala bilanční zprávu o uskutečňování programu PROGRES Q42 za roky 2017
- 2018.
o FaF UK odeslala průběžnou zprávu projektu PRIMUS za rok 2018.
o Informaci o vyhlášení 4 nových veřejných soutěží GA ČR na podporu standardních,
mezinárodních, juniorských a EXPRO projektů s počátkem řešení v roce 2020. Termín
podání přihlášek je do 8. 4. 2019. Zpráva byla zveřejněna na fakultním intranetu
a předána elektronickou poštou dne 4. 3. 2019 s uvedeným termínem odevzdání
přihlášek ke kontrole na Vědecké oddělení do 28. 3. 2019.
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o Informaci o vyhlášení čtvrtého kola soutěže PRIMUS, zveřejněnou na fakultním
intranetu. Uzávěrka podání návrhů je 16. 4. 2019, termín pro odevzdání návrhů
ke kontrole na Vědecké oddělení je 4. 4. 2019.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT v rámci podprogramu INTER-ACTION
VES19BAVORSKO, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je
22. 3. 2019, termín pro odevzdání návrhů ke kontrole na VO je 15. 3. 2019.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT v rámci podprogramu INTER-EUREKA
LTE219, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 28. 3. 2019, termín
pro odevzdání návrhů ke kontrole na VO je 21. 3. 2019.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT v rámci podprogramu INTER-ACTION
LTAUSA19, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je 8. 4. 2019,
termín pro odevzdání návrhů ke kontrole na VO je 1. 4. 2019.
o Informaci o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT pro bilaterální rakousko-české
výzkumné projekty, zveřejněnou na fakultním intranetu. Uzávěrka soutěže je
12. 4. 2019, termín pro odevzdání návrhů ke kontrole na VO je 5. 4. 2019.
o Informaci

o workshopu

zaměřeném

na psaní

projektů

ERC,

konaném

ve dnech 20. a 21. 5. 2019 na RUK v Praze, zveřejněnou na fakultním intranetu.
o Informaci o opatření rektora č. 9/2019 „Žádosti o prodloužení financování projektů
Primus“.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal)
Kolegiu děkana schvaluje:


Žádost o příspěvek z Fondu Internacionalizace Ukazatel D ve výši 60 tis. Kč.



Podepsání mezifakultní dohody s Chang Gung University, Taiwan o výměně studentů
a akademických pracovníků.



Výrobu vitríny na vystavení prodávaných fakultních propagačních předmětů, která bude
umístěna v přízemí jižní budovy vedle šatny.
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Umístění propagačního roll upu na Majáles 2019 v prostorách FaF.



Jmenování nového správce fakultního FB účtu – Mgr. Petr Domecký. Zároveň vedení
fakulty vyslovuje velké poděkování končícímu správci Mgr. Lukáši Duškovi za jeho
vynikající práci.



Výrobu nové reklamní tabule pro firmy TEVA a Zentiva.



Nové osvětlení vitrín v prostoru u busty Karla IV.



Umístění nápisu – názvu fakulty, na průčelí jižní budovy směrem k silnici.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů


Na ZLR byly dne 25. 2. 2019 instalovány dvě informační tabule.



Instalace banneru k výročí fakulty na jižní budově se odkládá na dobu po opravě fasády.
Místo instalace zůstává původně plánované.



Stav sponzorských příspěvků na oslavy 50. výročí fakulty.



V roce 2019 se na UK bude připomínat výročí Sametové revoluce. 27. 9. 2019 proběhne
Noc vědců, do které se také budeme moci zapojit.



Fond Internacionalizace na UK – POINT – v zimním termínu nepožádal z naší fakulty
o příspěvek z tohoto fondu nikdo.



ZENTIVA – rekapitulace akcí na rok 2019.

Oblast mezinárodních vztahů:


Ve dnech 5. – 7. 9. 2019 se v Bratislavě uskuteční X. Zjazd Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti – zveřejněno na intranetu.



Pozvánka na česko-německý jazykový kurz pořádaný organizací GFPS - zveřejněno
na intranetu 21. 2. 2019.

Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládá prof. Solich)
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Kolegium děkana bere na vědomí:
Mephared 2


Dle požadavků RUK zpracovány 3x Projektové fiše ČR (program 133 240) – Děkanáty, dále
projektové fiše „Networkingové centrum Univerzity Karlovy“ (Flošna) a „Sportovní
centrum Univerzity Karlovy“. Na RUK odevzdáno dne 28. 2. 2019.



Projektová dokumentace - dne 6. 3. od 14 hod. proběhne představení projektového
záměru na Odboru hlavního architekta města HK; dne 21. 3. bude představena na FaF
dopravní mikrosimulace, která by měla prokázat realizovatelnost sjezdu z ulice Zborovská.



Připravuje se dodatek č. 2 s dodavatelem Bogle Architects zahrnující faktické změny, které
nastaly během projektování – úpravy pozemku, doplnění spojovacího krčku do pavilonu
chirurgie FNHK.

OSREP


DSP a MOLABI-PL – OP VVV
o Dvě veřejné zakázky na dodávku příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi jsou
ve fázi podpisu smluv.
o Veřejná zakázka na dodávku příslušenství k přístroji kapalinový preparativní
chromatograf je ve fázi příjmu nabídek.
o Před podpisem 3 smluv je laboratorní materiál, který byl vyhlášen prostřednictvím
DNS.



STARSS – OP VVV
o Došlo k vypsání VŘ na 2 pozice FaF 13 a FaF 08.
o V přípravě veřejná zakázka na dodávku generátoru dusíku, kdy probíhaly předběžné
tržní konzultace.
o V přípravě veřejná zakázka na dodávku propagačních předmětů.



EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 26. 2. 2019 byla opětovně vyhlášena veřejná zakázka na dodávku Liquid
scintillation counter pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely,
která byla v prvním kole zrušena z důvodu nepodání nabídky.



InoMed – ITI – OP VVV
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o Došlo k podpisu smlouvy o partnerství s FN HK, bude dodáno na MŠMT.
o S MŠMT probíhá negociace před vydáním Právního aktu.


DS Fafík II. – OP Z
o Řeší se výstavba nového plotu na pozemku před dětskou skupinou.



ESF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Finální podoba ESF II odevzdána na RUK.
o V rámci jedné aktivity A2 „Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy“
budou realizovány dvě podaktivity – AV2.2 - Modernizace a zkvalitnění výuky
v bakalářských a magisterských oborech využitím nových metod a forem práce, včetně
e-learningových aktivit a dalších forem individualizovaného vzdělávání a AV2.3 Internacionalizace VŠ prostředí – příprava materiálů pro výuku v cizím jazyce.



ERDF výzva pro VŠ II. – OP VVV
o Probíhá příprava podkladů pro RUK.
o Došlo k navýšení rozpočtu pro FaF UK o 3 mil. Kč.



IP 2016 – 2018
o Na RUK odevzdány podklady pro vypracování závěrečné zprávy o plnění cílů IP UK
za rok 2018 pro část A a část B.

Personální záležitosti:
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:


Změna názvu v rámci děkanátu - Oddělení personální, práce a mezd na Personální a
mzdové oddělení s účinností od 1. 4. 2019. Bude zaneseno do příští revize Organizačního
řádu.


Výběrové řízení:
o Vypsání výběrového řízení na pozici akademického pracovníka/pracovnice Katedry
farmakognozie. Inzerce bude zveřejněna na veřejně dostupných internetových
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stránkách fakulty, na úřední desce, na portálu researchjobs.cz a ve zkrácené verzi
v celostátním vydání MF Dnes.
o Vypsání výběrového řízení na pozici údržbáře/-ky IPTO v úvazku 0,5 zák. pracovní
doby.
o Opětovné vypsání výběrového řízení na pozici pečovatele/pečovatelky Dětské skupiny
– DPP.
o Na pozici mzdové účetní byla vybrána pí. Eva Moučková.

Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková)
Děkan po projednání v kolegiu schvaluje:


Příkaz děkana: Zásady pro vstup do prostorů Farmaceutické fakulty UK
o Pracovní verze z minulého kolegia byla předložena pracovištím fakulty ke vznesení
případných dalších podnětů.
o Zohledněné připomínky byly zapracovány.



Rekonstrukce místností děkanátu č. 124 a 327
o Důvodem rekonstrukce je nedostatek kancelářských prostor pro nové pracovníky
děkanátu. Náklady budou hrazeny z projektu IRP.

Kolegium děkana bere na vědomí:


Sběr dat pro rozpočet kateder
o Správní oddělení zahájilo sběr údajů potřebných pro vypracování rozvržení finančních
prostředků na osobní ohodnocení a odměny pracovníků katedry resp. finančních
prostředků na provozní rozpočet katedry podle dokumentu Metodika výpočtu
finančních prostředků kateder. Data budou vyžádána na vedoucích vybraných
odděleních děkanátu.



Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 – garanti podkladů
o Bude zahájen sběr podkladů pro sestavení Výroční zprávy o činnosti za rok 2018.
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o Byl zpracován návrh struktury výroční zprávy a u jednotlivých kapitol uvedeny garance
oddělení a osob zodpovědných za dodání podkladů. Termín pro zpracování podkladů
pro VZČ 2018 byl stanoven na 1. týden v dubnu, kromě kapitoly „Hospodaření“, ta
bude zapracována po schválení Výroční zprávy o hospodaření 2018.


VERSO Cestovní příkazy – rozšíření pro celou fakultu
o Po pilotním provozu aplikace VERSO Cestovní příkazy (VERSO CP) na celém děkanátu
fakulty bude od dubna přistoupeno k jejich nasazení na celé fakultě. Pro práci se
systémem budou vyškoleny sekretářky všech kateder a pracovišť, další školení budou
nabídnuta i zájemcům z řad všech pracovníků fakulty. Na webu jsou již nyní k dispozici
detailní návody. Modul VERSO CP se zatím bude využívat pro tuzemské cesty, je
připraven i pro cesty zahraniční, ale podle všeho nevyhovuje složité metodice
uplatňované na fakultě.



Veřejné zakázky
o Veřejná zakázka s názvem Oprava a nátěr fasády budovy JIH je před podpisem
smlouvy. Vítězným účastníkem je MARHOLD a.s. za nabídkovou cenu 1.595.479,- Kč
bez DPH. S touto veřejnou zakázkou úzce souvisí výběrové řízení na BOZP, kdy
vítězným účastníkem je Ing. Monika Palkostová s nabídkou za 11.300,- Kč včetně DPH.
o Veřejná zakázka malého rozsahu na praní prádla je před podpisem rámcové smlouvy
s vítězným účastníkem Prádelna Fišer s.r.o.
o Veřejná zakázka malého rozsahu na překladatelské služby a jazykové korektury je ve
fázi hodnocení, kdy se do zakázky přihlásili 3 dodavatelé, kdy nejvýhodnější je
Agentura theBESTtranslation s.r.o. S vítězným účastníkem bude uzavřena rámcová
smlouva na 3 roky, případně na dobu kratší, a to do vyčerpání finančního limitu,
tj. sjednané částky ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH.
o V minulých týdnech probíhalo plánování nákupů přístrojů pro rok 2019 za jednotlivé
katedry, kdy investice jsou již uzavřeny. Jedná se o investice, které stojí mimo projekty
EU. V současné chvíli probíhá uzavření stavebních prací a nákupů IT, které budou do
plánu překlopeny v příštím týdnu.
o Opět připomínáme, že je možné vznášet požadavky na nákup laboratorního
materiálu, který se soutěží přes DNS. Jedná se o materiál, který může být uskladněn
ve skladu pro Váš okamžitý odběr. Kontaktní osoba Šárka Kysilková.
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Sportoviště v Zámostí
o Ve věci možné výstavby nafukovací tenisové haly současným nájemcem kurtů
v Zámostí, tj. spolkem TK Eden, byl pracovníky IPTO, OSREP a správního oddělení
nejprve ověřován soulad s podmínkami poskytnutých dotací na opravu budovy
a nákup pozemků. Za tímto účelem byl rovněž vznesen dotaz na MŠMT, kdy příslušný
pracovník uvedený záměr výstavby haly nevyloučil za podmínek, že budou dodržena
základní pravidla poskytnutí dotace (zejm. zachování výuky). Zástupci TK Eden,
následně na jednání dne 27. 2. 2019, učinili návrh na uzavření nájemní smlouvy, která
by umožnila rozšíření možnosti výuky studentů FaF UK po celý rok. V nejbližší době
bude zpracován návrh smlouvy, který bude předložen k dalšímu projednání.



Revitalizace komunikačních ploch v přízemí JB (bývalé dílny)
o IPTO připravuje návrh rozpočtu, hrazeno bude z IRP:


kompletní rekonstrukce podlahové krytiny na chodbě a před výtahy (na stávající
dlažbu bude položen vinyl),





oprava, vyčištění a nátěr schodiště včetně nového zábradlí,



nové vstupní hliníkové dveře,



repase vestavěných skříní na chodbě, nátěry a nové kování,



výmalba komunikačních ploch v přízemí,



nátěr zárubní, nové prahy.

Stav a pohyb fondů za rok 2018
o Kolegiu děkana byl předložen přehled fondů s obraty za rok 2018.
o Konkrétní přehled bude uveden ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 2018.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

